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Monteringsanvisning

Ställbara sängar



Du behöver

ca 30 minuter 2 personer

2

Har du frågor om monteringen av dina möbler? 
Hör av dig till din Mio-butik eller ring till vår kundservice 020 66 44 00



Ingående delar
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QTYNr

4A

A B

4B



Montering
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Följ instruktionerna steg för steg
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Följ instruktionerna steg för steg

2.

Efter montering av benen, vänd sängen genom att lyfta den.
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Följ instruktionerna steg för steg

3.

1

Synkronisering av 
fjärrkontroll och motor

Börja med att synkronisera fjärrkontrollen och motorn.
1. Dra ut sängens strömkabel och låt motorn vara 
strömlös i minst 10 minuter.
2. Anslut strömmen och motorn lägger sig automatiskt 
i synkroniseringsläge (i 3 minuter) då lampan under 
sängen börjar blinka.
3. Tryck på ”Rygg upp” och ”Rygg ner” knapparna 
samtidigt i 3 sekunder.
4. Lampan under sängen lyser med en längre ljussignal 
vilket visar att fjärrkontrollen är ansluten.

2
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Följ instruktionerna steg för steg

4.

1

Mekanisk nödsänkning av säng

Mekanisk nödsänkning av sängen ska endast användas 
om sängen hamnar i strömlöst läge och behöver sänkas 
till horisontellt läge.
OBS! Denna funktion får endast användas för att 
SÄNKA rygg- och/eller bendelen.
1. Dra ut kontakten så sängen är stömlös.
2. Ta loss sexkantsnyckeln från sidan av motorn med 
hjälp av en spårskuvmejsel eller liknande.
3. Under motorn finns två hål, ett för ryggdelen och 
ett för bendelen. Placera nyckeln i hålen, en sida i taget, 
och veva i riktning som pilen visar.
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Följ instruktionerna steg för steg

5. Felsökning ställbara sängar
Motor TD4 och TD5

JA
Synkronisera om fjärrkontroll

1. Dra ut sängens strömkabel och 

låt motorn vara strömlös i minst 10 

minuter.

2. Anslut strömmen och motorn 

lägger sig automatiskt i synkroni

seringsläge (i 3 minuter) då lampan 

under sängen börjar blinka.

3. Ta fjärrkontrollen och tryck på 

”Rygg upp” och ”Rygg ner”  
knapparna samtidigt i 3 sekunder.

4. Lampan under sängen lyser med 

en längre ljussignal vilket visar att 

fjärrkontrollen är ansluten.

NEJ
Kontrollera att sängens strömkabel 

sitter i motorn och att stickkontakten 

är ansluten till vägguttaget.

Finns det ström i vägguttaget?

På vilket sätt fungerar inte motorn:  
Lyfter bara huvudändan eller bara fotändan?

Byt motor

Tänds lampan under sängen när du trycker på 

lampknappen på fjärrkontrollen?

Fungerade det inte att  

synkronisera om fjärrkontrollen?

Prova en gång till och håll          

fjärrkontrollen intill motorn          

under synkronisering.

Fungerar det inte?

Byt fjärrkontroll  

Byt sladd  

Byt motor

Synkronisera om fjärrkontroll

1. Dra ut sängens strömkabel och 

låt motorn vara strömlös i minst 10 

minuter.

2. Anslut strömmen och motorn 

lägger sig automatiskt i synkroni

seringsläge (i 3 minuter) då lampan 

under sängen börjar blinka.

3. Ta fjärrkontrollen och tryck på 

”Rygg upp” och ”Rygg ner”  

knapparna samtidigt i 3 sekunder.

4. Lampan under sängen lyser med 

en längre ljussignal vilket visar att 

fjärrkontrollen är ansluten.

Fungerade det fortfarnde inte?

Byt motor
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